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Ανθρωποκεντρικά ορμώμενος και 
εμπνεόμενος ο Γιώργος Κορμπάκης από την 
αφετηρία της πορείας του στην εικαστική 
παραγωγική διαδικασία μέχρι και σήμερα, 
επιχειρεί να αποδώσει τον χώρο ιδεατό ή 
απτό και τον χρόνο όποτε και αν αυτός 
υπάρχει, που ορίζουν το πλαίσιο κίνησης 
και δράσης, πνευματικής ή φυσικής. 
Παρατηρώντας κανείς το έργο του 
χρονολογικά δύναται να παρακολουθήσει 
την τοποθέτηση του όσον αφορά την 
ανθρώπινη φύση, αρχικά σε έναν χώρο 
άυλο και χρόνο άχρονο, με ρεαλιστική 
αφενός απόδοση εξιδανικευμένα αφετέρου, 
απαλλαγμένη από το σήμερα και τον τόπο, 
και όπως ο ίδιος λέει «...το λευκό είναι αυτό 
που ντύνει και πλαισιώνει τις μορφές...».
Σταδιακά επιδιώκει να άρει από το έργο 
του την υπερβατικότητα των μορφών και 
να εισάγει τις ίδιες τόσο στο χώρο όσο και 
στο χρόνο, να επανατοποθετήσει τον 
άνθρωπο στην απτή καθημερινότητα, να 
του προσδώσει εκ νέου ρεαλιστικές 
διαστάσεις

Διαστάσεις οικείες πρός όλους που 
άπτωνται του εσώτερου εγώ, του 
αισθητικού, ψυχικού και συναισθηματικού 
τοπίου, στιγμές σύγχρονες, πόνου, χαράς, 
ονείρου, αναμονής. Αντίστοιχη με την 
παραπάνω πορεία στο χρόνο ακολουθεί 
και η χρήση των υλικών από τον ίδιο χωρίς 
όμως ποτέ αυτά να γίνονται «βαριά». 
Χαρτί, μολύβι, κάρβουνο, αερογράφος είναι 
αυτά που εξ’αρχής κυριαρχούν και 
εξελικτικά εισάγονται κιμωλίες, μελάνια, 
παστέλ, ξυλομπογιές, χρωματιστά χαρτιά 
και υφάσματα για να συνθέσουν το 
ψηφιδωτό του έργου.
Θα μπορούσε άραγε να αποδοθεί πιο 
εύστοχα η ανθρώπινη φύση αποκομμένη 
από την πνευματικότητα ή τις ρεαλιστικές 
της διαστάσεις και ανάγκες;

                                  
                                  Στέλλα Μανικάτη
                                  Ιστορικός τέχνης
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Anthropocentrically motivated and 
inspired, George Korbakis from the start of 
his journey in the artistic process to the 
present, attempts to communicate the 
idea of space; ideal or tangible, and 
time; whenever and if it exists, combined to 
create the frame for movement and 
action, spiritual or physical.
Observation of his work chronologically 
could offer an insight into his beliefs 
about human nature, originally in an in 
tangible world and timeless time, 
presented realistically but at the same 
time idealised, free from the confinement of 
time and space, and in his own words 
“…white is what dresses up and frames the 
shapes…”.
Gradually he attempts to lift from his work 
the transcendence of forms and to intro-
duce them not only into space but in time 
as well, to reposition man in tangible 
everyday life, and give him realistic 
dimensions anew. 

Those new dimensions are familiar to all 
and attached to the inner ego, part of 
everyone’s physical, psychological and 
emotional landscape, contemporary 
moments of pain, joy, dreams and expec-
tations.
Similar to the aforementioned course of 
time, follows the use of materials but 
without the end product ever carrying 
any additional “weight”. Paper, pencil, 
charcoal, airbrush are dominant from the 
beginning and chalks, inks, pastels, water 
pencils, colored papers and fabrics are 
gradually introduced in order to synthe-
size a creative mosaic. 
Could it be possible for human nature to 
be depicted more aptly while is cut off 
from its spirituality or its realistic dimen-
sions and needs?

Stella Manikati
Art historian



ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΦΘΑΡΜΕΝΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
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«Εγώ κοιμούμαι κι η καρδιά μου ξαγρυπνά», 
πρωτόστιχος Άσμα Ασμάτων.
 
Ο Γιώργος Κορμπάκης κοιμάται ή 
ονειρεύεται με ανοιχτά μάτια μπροστά σ’ 
ένα άνθρωπο; Εικόνα των εικόνων, πηγή 
αλλοτρίωσης αφημένος να αποκριθεί στην 
παρόρμηση, παρόρμηση νιώθει και ένας 
βιαστής αλλά εμείς γιατί το ξέρουμε αυτό, ο 
καλλιτέχνης πρέπει να αισθητοποιήσει το 
είναι του και το αναζητά σε κακοχυμένες και 
τυχάρπαστες εικόνες που τις εξευμενίζει με 
το χαρισματικό βλέμμα του.
«Φωνή του αγαπημένου· χτυπά την πόρτα. 
-«Άνοιξε, αδερφή μου, ταίρι μου, περιστέρα 
μου, πανέμνοστή μου, τι το κεφάλι μου το 
νότισε η δροσιά και τους βοστρύχους μου 
τ᾽ αγιάζι της νυχτός».
Το βλέμμα όργανο του νου, που για χάρη 
του το περιβάλλον βυθίζετε στην ανεμελιά 
της λογικής, δεν παύει να είναι κυρίως 
προβολή κατανόησης των γύρω και δίνει τη 
δυνατότητα να τοποθετήσει τον εαυτό του 
κάποιος στον κόσμο, για να υπάρχει σε 
σχέση με αυτόν.
-«Γδύθηκα το χιτώνα μου, πώς να τον 
φορέσω; Ένιψα τα πόδια μου, πώς να τα 
λερώσω;» Έσυρε το χέρι του ο αγαπημένος 
στης κλειδωνιάς το μάτι και θροήθηκαν τα 
σπλάχνα μου γι᾽ αυτόν.
Το ερώτημα που τίθεται είναι τι πράξη 
ακολουθεί μια άλλη: γδύθηκα για να φορέσω, 
νίφθηκα για να λερώσω, κοίταξα για να 
ζωγραφίσω, ζωγράφισα για να σβήσω, 
έσβησα για να ξεχάσω, σε μια ολβιότητά 
του είναι, σε μια αβρότητα για το άλλο. Η 
υπόσταση για τον Γιώργο Κορμπάκη θυμίζει 
ένα νανούρισμα βρέφους, το άγγιγμα ενός 
πανιού, τη μυρωδιά των σεντονιών μετά 
από την έκθεση στο κάμα του ήλιου. 
«Σηκώθηκα ν᾽ ανοίξω στον αγαπημένο μου· 
έσταξε σμύρνα από τα χέρια μου, τα 
δάχτυλά μου γέμισαν σμύρνα σαν άγγιξα το 
μάνταλο της κλειδωνιάς. Άνοιξα στον 
αγαπημένο μου· ο αγαπημένος είχε περάσει· 
βγήκε η ψυχή μου ακολουθώντας τον· τόνε 
ζήτησα και δεν τον βρήκα, τονε φώναξα, δε 
μ᾽ άκουσε». 
. 

Έτσι δικαιολογείτε η λυρική υλικότητα των 
πανιών. Προς τούτο κλωθογυρίζει σε 
στάθμες μειωμένης συνειδητότητας και από 
ασαφή και άμορφα στοιχεία εικόνας των 
εικόνων, θα ολβιοτηθούν σε μια 
προφορικότητα λιγοστών χρωμάτων και 
ανεξίτηλων σχημάτων, έμορφα 
αισθητοποιημένα. Τα έργα του είναι 
ενσυνείδητα αντικείμενα των αισθήσεων σε 
έναν καλότυχο συντονισμό της μορφοθηρικής 
του ζωγραφικής, για το είναι και το υπάρχειν.

«Μ᾽ ήβραν οι φύλακες που τριγυρνούν στην 
πολιτεία, με χτύπησαν, με πλήγωσαν, πήραν 
τη μαντίλα μου από πάνω μου αυτοί που 
φυλάγουν τα τείχη. Σας εξορκίζω, θυγατέρες 
της Ιερουσαλήμ, στις δύναμες και στις ορμές 
του αγρού α βρείτε τον αγαπημένο μου τι θα 
του πείτε; Πως είμαι λαβωμένη της αγάπης.»

Γιατί πρέπει να βιαστείς για να αισθανθείς, 
γιατί πρέπει να βιαστείς για να προλάβεις να 
δεις τα πάμπολλα σκόρπια όμορφα 
συμβάντα που λουφάζουν μέσα μας. Και 
ποιες αισθήσεις της υποστάσεως μας 
αναλαμβάνουν την απελευθέρωση των 
ημίφωτων συμβάντων χωρίς βία; Σίγουρα 
εκείνες οι σωματικές που διαθέτουμε η όραση, 
η ακοή, η γεύση και η αφή. Ο Γιώργος 
Κορμπάκης τις κινητοποιεί διαμέσου της 
τέχνης που περιπλανάται ασυναίσθητα σε 
καθημερινά συμβάντα ανθρώπινης ζωής: «Η 
μουσική του ανέμου, ο ρόχθος της 
θάλασσας, η μυρουδιά του λουλουδιού, η 
θέα του ηλιοβασιλέματος, η αίσθηση ενός 
φιλιού της μάνας» εγκαθίστανται στο 
εσωτερικό της υποστάσεως και αναμένουν 
εξημερωμένα βλέμματα για να επανεφεύρουν 
την εικόνα και τη διαβίωση εν μέσω τέχνης. Να 
ένα παράδειγμα τέχνης που επαναφέρει την 
εικόνα, όπως τελειώνει το Άσμα ασμάτων του 
Σολομώντα σε μετάφραση Γ. Σεφέρη που 
διαβάζαμε παράλληλα με πλάγιους 
χαρακτήρες.
 

Αποπειράται συστηματικά ο Γιώργος 
Κορμπάκης να εξορύξει το «έσω χάος» στο 
επίπεδο των αισθήσεων και να θεαθεί και να 
υπάρξει όντως και παντού. 



08

 
Τραγούδι από το Άσμα Ασμάτων
 
Ο ΧΟΡΟΣ
Ποια είναι τούτη που ανεβαίνει λευκανθισμένη
ακουμπώντας στον αγαπημένο της;
Ο ΑΝΤΡΑΣ

Η ΝΥΦΗ
Βάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου,
ωσάν σφραγίδα στο μπράτσο σου·
είναι δυνατή η αγάπη σαν το θάνατο
και σκληρός ο πόθος σαν τον Άδη
οι σπίθες της είναι σπίθες της φωτιάς,
φλόγα του Θεού.
Νερά ποτάμια δεν μπορούν
να σβήσουν την αγάπη.

 

 
Δείτε τώρα: ο Γιώργος Κορμπάκης προσπαθεί 
εικαστικά να εξάγει το δέον από το γεγονός – 
την ιδέα μιας αγαθής κοινωνίας από την 
αντικειμενική πραγματικότητα των 
προϋποθέσεων της κοινωνικής ζωής. Η αγάπη, 
ως το συναίσθημα των συναισθημάτων, η 
εικόνα των εικόνων όπως οι καλλιτέχνες την 
κυνηγούν σαν μια ουτοπική προοπτική της 
επανασυμφιλίωσης της ελευθερίας, είναι 
εγγεγραμμένη στον επικοινωνιακό εκκοινωνισμό. 
Ζωγραφίζει χειρονομίες και βλέμματα 
βλεμμάτων ως εκδήλωση ελευθερίας που 
σημαίνει ότι είναι ελεύθερος στο πεδίο της 
όρασης. Ζωγραφίζει τις χειρονομίες των 
χειρονομιών ως μια κιναισθητική ελευθερία που 
αναζητά την έκφραση των εκφράσεων σε έναν 
κόσμο, όπου οι θεοί δεν θα είχαν να πουν 
τίποτα. Τα άκρα ως έκφραση ελευθερίας και 
συστολής είναι αυτά που θα εκφράσουν την 
προσμονή. Αυτό το ελαφρύ χορευτικό 
ανασήκωμα των πατουσών, το πλέξιμο των 
χεριών ως καταλογισμός και συμφιλίωση με το 
άλλο εαυτό θυμίζουν τόσο έντονα τους 
αγγέλους και τους διαπνεόμενους δαίμονες του 
Γκούσταβ Ντορέ και το ανιχνεύσιμο μετεωρισμό 
του Πωλ Ντελβό, που πιστεύω ότι ο Γιώργος 
Κορμπάκης δημιουργεί με εκείνες τις 
προϋποθέσεις που να του καταλογιστεί η 
ζωγραφική πράξη ως μορφοθηρία της 
υπαγωγής και της αναγνώρισης της υπόστασης 
ως εικόνα των εικόνων. 
                                                       

                                                
                                   Xάρης Κοντοσφύρης
                                                Εικαστικος
                                 Φλώρινα 30/05/2015
                                                                

 

Κάτω απ’ τη μηλιά σε ξύπνησα
εκεί που η μάνα σου σε γέννησε,
εκεί που πόνεσε και σε γέννησε.
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UNCHANGEABLE EVERYDAY
LIFE IN WORN MOMENTS

“I was asleep, but my heart waked” first verse 
from The Song of Songs. 

Is George Korbakis asleep or dreaming with his 
eyes wide open in front of a Man? Image of 
images, source of alienation left to drift in 
impulse, impulse similar to that of a rapist but 
why do we know that, the artist must make into 
sensation what he is and he searches for it in ill 
formed random images made placid by his 
gifted gaze.
“It is the voice of my beloved that knocketh. 
–“Open to me, my sister, my love, my dove, my 
undefiled; For my head is filled with dew, My 
locks with the drops of the night.”
The gaze as an instrument of the mind, for its 
sake the environment submerges to the 
carelessness of logic, without losing the ability to 
be the main show of understanding everything 
around and offering the possibility to place 
oneself in the world, in order to exist in relation 
to it.
“I have put off my garment; How shall I put it on? 
I have washed my feet; how shall I defile them?”
My beloved put in his hand by the hole [of the 
door], And my heart was moved for him. 
The question placed is what action follows: I 
have undressed in order to redress, I washed 
myself clean in order to get dirty anew, I looked 
in order to draw, I draw so I can erase, I erased 
in order to forget, bliss for everything that is, 
gentleness for everything else. Substance for 
George Korbakis resembles a baby’s lullaby, a 
touch of cloth, the scent of sheets after being 
left to warm in the sun

“I rose up to open to my beloved; And my hands 
droppeth with myrrh, And my fingers with liquid 
myrrh, Upon the handles of the bolt. I opened to 
my beloved; But my beloved had withdrawn 
himself, [and] was gone. My soul had failed me 
when he spake: I sought him, but I could not find 
him; I called him, but he gave me no answer. “
George Korbakis attempts in perpetuity to 
elevate his “inner chaos” to the level of the 
senses so it can be seen and physically exist 
everywhere. That is a way to explain the lyrical 
materiality of the fabric. 

For that reason he revolves around points of 
limited consciousness and unclear and 
shapeless elements of the image of the 
images, they will prosper in an orality of few 
colors and permanent forms, obtaining 
shape and sense. His works are conscious 
objects of the senses luckily synchronized to 
serve his form-hunting painting, for what is 
and what exists. 
“The watchmen that go about the city found 
me, They smote me, they wounded me; The 
keepers of the walls took away my mantle 
from me. I adjure you, O daughters of 
Jerusalem, If ye find my beloved, That ye tell 
him, that I am sick from love.”
Because you have to hurry to feel, you have 
to hurry to have time to see the myriads of 
random beautiful happenings that hide 
inside us. Which of our senses will take charge 
of the liberation of those half lit happenings 
without the use of violence? It must be those 
bodily ones we posses, sight, hearing, taste 
and touch. George Korbakis is moving them 
through his art that wanders unconsciously in 
everyday events of human life: “The song of 
the wind, the sound of the sea, a flower’s 
scent, the view of the sun setting, the feel of 
mother’s kiss” are settled inside our existence 
and wait for domesticated glances in order 
to reinstall the image and the existence in 
art. Here is an example of art that reinstates 
the image, same way the Song of songs by 
Solomon ends, as we can read it here in 
italics translated by Giorgos Seferis.
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CHORUS
Who is this that cometh up from the 
wilderness, 
Leaning upon her beloved? 
MAN
Under the apple-tree I awakened thee: 
There thy mother was in travail with thee, 
There was she in travail that brought thee 
forth. 
MAIDEN
Set me as a seal upon thy heart, 
As a seal upon thine arm: For love is strong 
as death; 
Jealousy is cruel as Sheol; 
The flashes thereof are flashes of fire, 
A very flame of Jehovah. 
Many waters cannot quench love, 
Neither can floods drown it.

 

See now: Georgos Korbakis artistically 
attempts to extract what is fitting from 
circumstance - the idea of a benevolent 
society from the objective reality of social 
norms. Love as a the sentiment of sentiments, 
the image above all images that artists seek 
like an utopian perspective of newly 
reconciled freedom, registered in communal 
society. He paints gestures and looks as a 
manifestation of freedom that allows him to 
roam the visible spectrum.  He paints the 
gestures of gestures in kinesthetic freedom 
that seeks expression with expressions in a 
world where the gods would have nothing to 
say. The extremes as an expression of freedom 
and contraction are what signify expectation. 
This weightless lift of feet in dance, the bring 
together of hands in attribution and 
reconciliation with the other self, bring keenly 
to mind Gustave Doré’s angels and daemons 
and Paul Delvaux’s detectable flatulence, I 
believe George Korbakis is meeting the 
creative conditions that could label his 
artistic work as form-hunting affiliate and the 
recognition of substance in the image of 
images. 

                 
                                 
                                    Harris Kondosphyris
                                             Visual artist
                                   Florina 30/05/2015



ΣΤΙΓΜΕΣ Ή OΨΕΙΣ 
ΤΟΥ ΚΑΘΗ   ΕΡΙΝΟΥΜ
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Στα έργα μου απεικονίζονται σκηνές οικίες 
στους περισσότερους ανθρώπους. 
Χειρονομίες, άνθρωποι και σπανιότερα 
χώροι ή αντικείμενα χαρτογραφούν την 
δουλειά μου. Σκηνές αγωνίας, χαράς, 
αναμονής, ονειροπόλησης ή ικανοποίησης 
υποδηλώνονται μεταξύ άλλων. Σκηνές που 
ανήκουν σε όλες τις ιστορίες, φανταστικές 
και πραγματικές. Αυτά τα έργα έχουν 
προέλθει από την προσωπική μου ιστορία 
και σε όλα αυτά κοινός παρανομαστής δεν 
είναι παρά ο άνθρωπος.
Σε αυτήν την σειρά επιχειρώ να μετουσιώσω 
το καθημερινό σε πνευματικό και άξιο 
παρατήρησης. Μέσα από εικόνες κοινές με 
τις οποίες ο θεατής μπορεί να αναγνωρίσει 
τον εαυτό του, επιχειρώ να κοινωνήσω το 
προσωπικό και να προσωποποιήσω το 
κοινωνικό ανιχνεύοντας – προσπαθώντας 
ίσως – την αλήθεια στην μοναδικότητα και τη 
διαφορετικότητα. Ίσως και για αυτόν το 
λόγο οι άνθρωποι αναπαρίστανται ως 
μονάδες άξιες ενδιαφέροντος. 

Πιστεύω πως αυτό που χαρακτηρίζει 
το έργο μου είναι το ενδιαφέρον μου 
για τον άνθρωπο ως oντότητα, ως 
έμψυχο ον, ως φορέα αλλαγής 
συναισθημάτων, ψυχισμών, εν τέλει 
δημιουργίας.
Αν η δημιουργία είναι πράξη οπότε 
μπορούμε να την ανιχνεύσουμε ως το 
τελικό αποτέλεσμα και στόχο των 
παραπάνω, πώς μπορούν να 
απεικονιστούν τα υπόλοιπα καθώς 
μιλάμε για εικαστικό έργο; Πώς 
απεικονίζεται δηλαδή το συναίσθημα, ο 
ψυχισμός ή ένα έμψυχο ον; Σε αυτό το 
ερώτημα, αν και ιστορικά έχουν δοθεί 
πολλές δυνατές απαντήσεις, η 
εικόνα-παράσταση είναι η δική μου 
λύση τόσο για τα ψυχολογικά της 
παράγωγα αλλά και για τη δυνατότητα 
της αφήγησης που αυτή παρέχει. Με 
αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να 
ανιχνεύσουμε όλες τις παραπάνω 
έννοιες από τα φαινόμενά τους.
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Το συναίσθημα μπορεί να μας φανερωθεί 
σαν την αγωνία, έτσι όπως διαβάζει κανείς 
ένα γράμμα, ή τον εκστασιασμό μιας 
κοπέλας όταν κοιτάει κάτι έξω από το 
παράθυρό στην κουζίνα της (αλήθεια τι 
μπορεί να είναι;). Η παρουσία ενός 
ανθρώπου υποδηλώνεται και από το 
ξέστρωτο κρεβάτι του. Όλα αυτά, 
αποσπάσματα μιας ιστορίας που καλείται 
να δημιουργήσει ο θεατής ως άνθρωπος – 
δημιουργός.
Στα πιο πρόσφατα έργα μου επιχειρείται 
και ένας διάλογος με έργο παλαιότερων 
ζωγράφων που θαυμάζω το έργο τους. 
Έτσι, τα έργα «Το φίλημα» και «Η προσμονή» 
του Λύτρα, γίνονται αφορμή για παραγωγή 
δύο έργων δικών μου («Αναμονή» και «Το 
Παράθυρο). Με αυτόν τον τρόπο, τόσο 
«Το Παράθυρο» όσο και το παλαιότερο 
έργο μου Legs Reflection αποτυπώνουν και 
την (παρ)ετυμολογία της λέξης άνθρωπος 
με έναν τρόπο που δεν έχω 
ξαναπαρουσιάσει. 

Στο έργο μου «Το Γράμμα» έχω επηρεαστεί 
από το ίδιο θέμα που συναντάται με 
διαφορά αιώνων στα έργα του Gerhard 
Richter και Vermeer, Lesende (1994) και 
Woman Reading a Letter (1663) 
αντίστοιχα.

Και σε αυτήν την έκθεση, τα έργα που 
παρουσιάζονται κινούνται στη σχεδιαστική 
αντίληψή μου για την ζωγραφική, 
εμπλουτισμένη ωστόσο με συνδυασμούς 
και άλλων υλικών ανάλογα με το 
αποτέλεσμα που επιθυμώ να επιτευχθεί 
στην εκάστοτε περίπτωση. Πολλές φορές οι 
μορφές θα ντυθούν ενώ άλλες φορές θα 
κρυφτούν κάτω από διαφανή υφάσματα 
καλώντας τον θεατή να μαντέψει τι 
κρύβεται από κάτω. Το ύφασμα για εμένα 
χρησιμοποιείται όχι τόσο ως 
υποκατάστατό της ένδυσης, αλλά ως 
μπογιά με την οποία κάποιος που θα 
ζωγράφιζε με τον παραδοσιακό τρόπο θα 
χρησιμοποιούσε και θα κάλυπτε την 
επιφάνειά του. Έχει δε το πλεονέκτημα να 
δημιουργεί επίπεδα και χώρους στην 
δισδιάστατη επιφάνεια ενός ζωγραφικού 
έργου εξυπηρετώντας έτσι σκοπούς 
αφήγησης και ανακάλυψης αλλά και 
συμβολίζει –προσωπικά για εμένα– το 
αέρινο, το άυλο, το ψυχικό.

                               Γιώργος Κορμπάκης



MOMENTS OR ASPECTS
OF E   ERY DAYV
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In my artworks are illustrated scenes 
common to most of the people. Gestures, 
persons, and more rarely spaces or objects 
chart my work. Scenes of agony, joy, 
expectation, daydream or satisfaction are 
indicated among others. Scenes that can 
be found in all kinds of stories, imaginary 
and real. These artworks originate from my 
personal history, and the common 
denominator in all of this, is nothing else but 
the human.
In this series I attempt to transubstantiate 
the ‘’everyday’’ to something spiritual and 
worthwhile to observe. Through common 
images in which is possible for the beholder 
to recognize himself, I attempt to commune 
the personal and to personify the social by 
tracing – or maybe trying – the truth in 
uniqueness (individuality) and diverseness. 
Probably for that reason, people are 
portrayed as individual units worthy of 
interest. 

.
My belief is that, what characterises my 
work is my interest for human as an 
entity, as a living being, as a carrier of 
emotions that change, of temperament, 
and lastly, of creation.
If creation is an act that we can detect 
as the final result and purpose of what 
was mentioned above, how all the rest 
could be depicted since we are talking 
about artwork? In other words, how the 
emotion, the temperament, or a living 
being could be depicted? For this 
question historically, although many 
possible answers have been given, 
picture-representation is my solution 
not only because for its psychological 
derivatives but also for its narrative 
ability that provides. In this way we can 
track all of the above concepts from 
their phenomena.
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The feeling can be manifested as agony, 
like during the moment when somebody is 
reading a letter, or as the ecstasy of a girl 
looking out of the window from her kitchen 
(really what could it be?). The presence of 
a person may also be implied by his 
unmade bed. All of these are extracts of a 
story that the beholder is called to create 
as human-creator.
In my most recent artworks, a dialogue is 
attempted with the works of other older 
painters, which I admire. Thus, the artworks 
“The kiss” and “The waiting” of Lytras, 
become the cause for producing two of 
mine (“Waiting” and “The window”). In this 
way, both “The window” and my older 
artwork “Legs reflection” capture the (folk) 
etymology of the word human in a way that 
I have never exhibited before. In my artwork 
“The letter” I was influenced from the same 
subject that we come across with a time 
difference of several centuries, in Gerhard 
Richter’s and Vermeer’s paintings, Lesende 
(1994) and “Woman Reading a Letter’’ 
(1663) respectively.

The artworks presented in this exhibition are 
again inside the frame of my design 
perception concerning painting, however, 
enriched with combinations of additional 
materials depending on the result that I wish 
to achieve for each case. In many 
occasions the figures will be dressed up 
and other times will be hidden under 
transparent fabrics inviting the beholder to 
guess what is concealed underneath. The 
fabric, in my own perspective, it is not used 
as a substitute of clothing, but as a colour 
that someone uses to draw and cover a 
surface of his painting in the traditional 
way. Moreover it has the advantage to 
create levels and spaces on the 
two-dimensional surface of a painting 
serving this way narration purposes and 
discovery, but also symbolizes-for me 
personally- the ethereal, the immaterial, the 
soul. 

                                   George Korbakis



Soul, 2013
pencil on paper, 36x36 cm

Ψυχή, 2013
μολύβι σε χαρτί, 36x36 εκ.
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Κρεβάτι, 2013  
κάρβουνο, μολύβι σε χαρτί, 56x73 εκ.

Bed, 2013  
charcoal, pencil on paper, 56x73 cm
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States, 2013
pencil, charcoal, airbrush on paper, 
70x110 cm

States, 2013 
μολύβι, κάρβουνο, αερογράφος σε χαρτί,
70x110  εκ.
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Χωρίς τίτλο, 2013
κάρβουνο, μολύβι, αερογράφος σε χαρτί,  
150x50 εκ.

Untitled, 2013  
charcoal, pencil, airbrush on paper,  
150x50 cm
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Σπουδή για την ψυχή, 2013
κάρβουνο και μολύβι σε χαρτί, 
34x31 εκ.

Study for the soul, 2013  
charcoal and pencil on paper,  
34x31 cm
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Reading, 2015
pencil on paper, 70x50 cm

Ανάγνωση, 2015 
μολύβι σε χαρτί, 70x50 εκ.
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Looking outside, 2015  
pencil, watercolor pencils, 
ink, fabric on paper, 
100x110 cm

Looking outside, 2015  
μολύβι, ξυλομπογιές νερού, 
μελάνι, ύφασμα σε χαρτί, 
100x110 εκ.
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In the kitchen, 2015
pencil, pastel, chalk, charcoal, 
fabric on paper, 50x62 cm

Στην κουζίνα, 2015
μολύβι, παστέλ, κιμωλία, κάρβουνο,
ύφασμα σε χαρτί, 50x62 εκ.
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In the kitchen, 2015
pencil, pastel, chalk, charcoal, 
fabric on paper, 50x62 cm
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Ξημερώνει, 2015  
μολύβι, αερογράφος, ξυλομπογιές 
νερού, κιμωλία σε χαρτί, 50x58 εκ.

Day is breaking, 2015
airbrush, pencil, watercolor 
pencils, chalk on paper, 50x58 cm
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Xωρίς τίτλο, 2015  
ύφασμα, παστέλ, ξυλομπογιά
νερού σε χαρτί, 65x50 εκ.

Untitled, 2015
fabric, pastel, watercolor pencils 
on paper, 65x50 cm
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Χωρίς τίτλο, 2015
παστέλ, ξυλομπογιές,
ύφασμα σε χαρτί, 70x50 εκ.

Untitled, 2015
pastel, crayons, fabric, 
on paper, 70x50 cm
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Το παράθυρο, 2015
μολύβι, ύφασμα, αερογράφος
σε χαρτί,150x65 εκ.

The window, 2015  
fabric, airbrush, pencil
on paper,150x65 cm
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Alexandra, 2015  
fabric, airbrush, watercolor pencils, chalk, pencil, 
pastel, charcoal on paper, 70x50 cm

Αλεξάνδρα, 2015
ύφασμα, αερογράφος, κιμωλία, παστέλ, 
μολύβι, ξυλομπογίες νερού, μολύβι σε χαρτί, 70x50 εκ.



30

Aναμονή, 2014  
ύφασμα, μολύβι, ξυλομπογίες 
νερού σε χαρτί, 50x70 εκ.

Waiting, 2014  
fabric, pencil, watercolor 
pencils on paper, 50x70 cm
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Μητρότητα, 2014  
ύφασμα, παστέλ, ξυλομπογιά 
νερού σε χαρτί, 30x33 εκ.

Motherhood, 2014  
fabric, pencil, watercolor 
pencils on paper, 30x33 cm
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Κοιμώνενος, 2014  
μολύβι, ύφασμα, ξυλομπογίες 
νερού σε χαρτί, 30x33 εκ.

Sleeper, 2014
pencil, watercolor pencils 
fabric on paper, 30x33 cm
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Χωρίς τίτλο, 2014  
ύφασμα, κάρβουνο, μολύβι 
σε χαρτί,100x80 εκ. 

Untitled, 2014  
fabric, charcoal, pencil 
on paper,100x80 cm
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Χωρίς τίτλο, 2012
αερογράφος, μολύβι 
σε χαρτί, 69x69 εκ.

Untitled, 2012  
airbrush, pencil 
on paper, 69x69 cm
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Χωρίς τίτλο, 2014  
μολύβι και κάρβουνο 
σε χαρτί, 42x33 εκ.

Untiltled, 2014  
pencil, charcoal 
on paper, 42x33 cm
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The letter, 2015  
pencil on paper, 70x50 cm

Το γράμμα, 2015  
μολύβι σε χαρτί, 70x50 εκ.

Untiltled, 2014  
pencil, charcoal 
on paper, 42x33 cm
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A Friend, 2012  
airbrush on paper, 70x100 cm 

‘Ενας φίλος, 2012  
αερογράφος σε χαρτί, 70x100 εκ.
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Seascape, 2012  
charcoal on paper, 80x100 cm

Seascape, 2012  
κάρβουνο σε χαρτί, 80x100 εκ.
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Melita with bedsheet, 2013  
pencil, charcoal, pastel, watercolor 
pencils on paper, 70x50 cm

Μελίτα με σεντόνι, 2013  
μολύβι, κάρβουνο, παστέλ, ξυλομπογιές 
νερού σε χαρτί, 70x50 εκ.
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Νεφέλη, 2014  
μαρκαδόρος, μολύβι, ξυλομπογιές 
νέρου σε χαρτί, 70x50 εκ.

Nefeli, 2014
pen, pencil, watercolor pencils 
on paper, 70x50 cm



41

Αverage face, 2014  
καμινέτο σε κόντρα πλακέ, 70x50 εκ.

Αverage face, 2014  
blowtorch on plywood, 70x50 cm
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Περιστέρια, 2013  
ξυλομπογίες νερού, μελάνι, μολύβι, 
ακουαρέλα σε χαρτί, 70x50 εκ.

Pigeons, 2013  
watercolor pencils, pencil, ink,
watercolor on paper, 70x50 cm
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Rise, 2012

pencil, charcoal, airbrush, pastel, 

on paper, 150x100 cm

Rise, 2012 
μολύβι, κάρβουνο, αερογράφος παστέλ,
σε χαρτί, 150x100 εκ.
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Tension, 2015 
watercolor pencils, pastel, ink, 
fabric on paper, 110x42 cm

Ένταση, 2015
ξυλομπογίες νερού, παστέλ, μελάνι, 
ύφασμα σε χαρτί, 110x42 εκ.
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Ο Γιώργος Κορμπάκης γεννήθηκε το 1985 
στην Αθήνα. Το 2006 εισήχθη στη σχολή 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
Φλώρινας και ακολούθησε τις 
κατευθύνσεις της ζωγραφικής (με καθηγητή 
τον Ι. Καστρίτση) και των Νέων Μέσων (με 
καθηγητή τον Β. Μπούζα). Το 2011 
αποφοίτησε με βαθμό άριστα. Στην μέχρι 
τώρα πορεία του έχει ασχοληθεί 
περισσότερο με τη ζωγραφική και το 
βίντεο, μέσα που και τα δύο επηρεάζουν 
την αντίληψή του.  Η εικαστική του πορεία 
και προβληματική έχει ως αφετηρία τον 
άνθρωπο και τη σχέση του με την εποχή 
μας.  Έχει συμμετάσχει σε διάφορες 
ομαδικές εκθέσεις από το 2010 μέχρι 
σήμερα σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ το 
2013 είχε και την πρώτη του ατομική 
έκθεση.  Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές 
συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

«Στιγμές», αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος, 
Ακρόπολη, Ιούνιος 2015. 
Γκαλερί Μυρό, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 
2013.

Ατομικές εκθέσεις

«Preadexhibition», στο τυπογραφείο 
Φωτόλιο & Τύπικον ΑΕ, οργάνωση αίθουσα 
τέχνης Τεχνοχώρος, Αθήνα, Απρίλιος 2015. 
«Παρουσία», γκαλερί Χρυσόθεμις, Αθήνα, 
Ιανουάριος 2015. 

 

«The Story of The Creative», Ν. Υόρκη, 
Ιούλιος 2013. 

 

«ΕΙΚΟΣ - Η τέχνη ως παραστατική εικασία», 
γκαλερί Μυρό, Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 
2013. 
«Η παρέα της Φλώρινας σε άσπρο μαύρο», 
Booze Cooperativa, Αθήνα, Νοέμβριος 
2012. 

«Μικροί Κήποι Ευτυχίας», TAF, Αθήνα, 
Νοέμβριος 2012.

 

Δράση στην πόλη της Θεσσαλονίκης σε 
συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Σεπτέμβριος 2010. 

.

 

Συμμετοχή στο Video Art Festival 2010.

 

«Εύμορφος Άνθρωπος – Σχεδιάζοντας 
περίκλειστα την ανθρώπινη μορφή», αίθουσα 
τέχνης Τεχνοχώρος, Ακρόπολη, «Χρόνος, 
Μνήμη, Λήθη», Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, 
Κοζάνη, Ιούνιος 2010. 

Μεταφορά της ομαδικής έκθεσης «Εύμορφος 
Άνθρωπος», στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Φλώρινας, Φλώρινα, Μάιος 2012 και στη 
γκαλερί 512, Πτολεμαΐδα, Φεβρουάριος 
2012. 

Ομαδικές εκθέσεις
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George Korbakis was born and raised in 

1985 in Athens, Greece. In 2006 

he entered the school of Fine and Applied 

Arts in Florina, Greece, where he attended 

painting lessons with Yannis Kastritsis as 

his teacher and New Media Art lessons 

with Vassilis Bouzas. In 2011 he 

graduated with honors. So far in his 

course, he has worked mostly with painting 

and video, means that both affect his 

perception. His artistic research, as its 

starting point has man and his relationship 

with our times, while his painting is 

representational, based in drawing, 

depicts people, human dody parts. He has 

participated in various group exhibitions 

from 2010 until today in Greece and 

abroad, and in 2013 had his first solo 

exhibition. His works can be found in 

private collections in Greece and 

abroad.

Solo exhibition
“Moments”, art gallery Technohoros, 
Acropolis, Greece, June 2015. 
Art gallery Myro, Thessaloniki, Greece, 
December 2013.
Group exhibitions
“Preadexhibition”, organized by art gallery 
Technohoros at Fotolio & Typicon graphic 
arts, Athens, Greece, April 2015.
“Presence”, art gallery Hrisothemis, Athens, 
Greece, January 2015. 
“The Story of The Creative”, New York, July 
2013. 
“EIKOS” art gallery Myro, Thessaloniki, 
Greece, January 2013.
“The Group of Florina in Black and White”, 
Booze Cooperativa, Athens, Greece, 
November 2012. 
“Beautiful human - Designing closely  the 
human figure”, journeyed to two cities of 
Northern Greece: Museum of Modern Art, 
Florina, May 2012 & art gallery 512, 
Ptolemaida, February 2012.
“Small Gardens of Happiness”, The Art 
Foundation (TAF), Athens, Greece, 
November 2011. 
“Beautiful human - Designing closely  the 
human figure”, art gallery Technohoros, 
Acropolis, Greece, November 2011. 
"Time, Memory, Oblivion", Archaeological 
Museum of Aiani, Kozani, Greece, June 
2010. Collective performance in 
collaboration with the National Museum of 
Contemporary Art, Thessaloniki, Greece, 
September 2010. Participation in Athens 
Video Art Festival, Athens, Greece, 2010.
 





Ο κατάλογος αυτός εκδόθηκε με 
την ευκαιρία της ατομικής έκθεσης 
του Γιώργου Κορμπάκη ΣΤΙΓΜΕΣ 
στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος 
Αθήνα, Ιούνιος 2015
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